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េសចក្តីែថ្លងព័ត៌មន 

ករឯកភព្រពមេ្រព ងគន  ែដលសេ្រមចបន មរយៈករស្រមបស្រមួល រ ងសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន នងិ ្រកុមហុ៊ន 
ទកទ់ងនងឹផលបះ៉ពល់ៃនចកំរេកសូ៊ កនុងេខត្តរតនគរិ ី

 

ទី្រកុង ៉ សីុនេ ន ឌីសីុ ៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥៖ ករយិល័យភពអនុេ ម ទ្ីរបឹក  េ ះ្រ យវ ិ ទ 
(សីុេអអូ) ែដលជយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខឯក ជយ ស្រមប់ រជវីកមមហរិញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) 
ែដលជ ខវស័ិយឯកជនរបស់្រកុមធនគរពិភពេ ក កំពុងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងមយួ ែដលេធ្វើេឡើង 
េ យ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់កនុងមូល ្ឋ ន េនេខត្តរតនគរិ ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទកទ់ងនឹង្រកុមហុ៊ន 
ហ៊ង ញ់យ៉ យ (HAGL) ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករចំករេកសូ៊កនុងតបំនេ់នះ។ 

េយង មឯក ររបស់ IFC ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ គឺជវនិិេយគិនមយួៃន្រកុមហុ៊នសហ្រគស 
វនិិេយគេវៀត មចំកត។់ IFC បនវនិេិយគ្របកច់នំួន ១២ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលថវកិេនះ 
្រគប្់រគងេ យ្រកុមហុ៊នេ្រដហគនិខភថិលម៉េណជមនិ ែដលជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួរបស់្រ ហគិនខភថិល 
្រគូប។  

ពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់កនុងមូល ្ឋ ន កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ និងបន 
េលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភមយួចំននួទកទ់ងនឹងករបតប់ងដ់ីធ្លី និងផលបះ៉ពល់េទេលើជីវភពរស់េន កនុងភូម ិ
ចំននួ១៧ ែកបរកែន្លងែដល្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ េធ្វើ្របតិបត្តកិរ។ េដើមបណ្តឹ ងបនេសនើសំុឱយរក  
ករសមង ត។់ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ អនកតំ ងសហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់ និង ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ 
បនេ្រជើសេរ ើសចូលរមួកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ែដលស្រមបស្រមួលេ យករយិល័យសីុេអអូ។ 

ចប់ ងំពឆីន ២ំ០១៤ ករយិល័យសីុេអអូ បននិងកំពុងស្រមបស្រមួលកិចច្របជុនំន រ ងអនកតំ ង 
សហគមន ៍អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលគ្ំរទដល់សហគមន ៍និងបុគគលិក្រកុមហុ៊ន។ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៥ 
ភគបីនអនុមត័េទេលើក្រមងវធិនមូល ្ឋ នមយួចំនួន។ មនកចិច្រពមេ្រព ងបែនថមេទៀតែដលសេ្រមចបនកនុង 
ែខកកក  និង ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ រ ង្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ និង សហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់។ 

េដើមបអីនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងមយួែដលសេ្រមចបន នងឹមនករ្របរពធពិធមីយួកនុង្រកុងបនលុង េនៃថងទី១៣ 
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ ែដលមនករចូលរមួពីអភបិលរងេខត្តរតនគិរ ី អនុ្របធន្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ 



 

 

អនកតំ ងសហគមន ៍ ទ្ីរបឹក របស់សហគមន ៍ ្រពមទងំ ្របធនករយិល័យសីុេអអូ និងជអនុ្របធន 
្រកុមធនគរពិភពេ ក។ 

កនុងចំេ មកិចច្រពមេ្រព ងែដលសេ្រមចបន គឺជករេប្តជញ ចតិ្តរបស់្រកុមហុ៊នមនិេធ្វើករអភវិឌ នេ៍ទេលើៃផទដី 
បែនថម និង េធ្វើករចរចរេទេលើសំណង ឬ ្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិ កនុងករណីែដលរកេឃើញថ្រកុមហុ៊នបន 
អភវិឌ នេ៍ទេលើដីរបស់សហគមន។៍ ភគីបន្តជួប្របជុគំន  នងិពិភក អំពីបញ្ហ ែដលពកួេគមនករ្រពួយបរមភ 
េ យមនករស្រមបស្រមួលពីករយិល័យសីុេអអូ។ េសចក្តីលម្អតិអពីំកចិច្រពមេ្រព ង ែដលរមួមនេសចក្តី 
ែថ្លងករណ៍រមួរបស់ភគី និង លិខិតពី្រកុមហុ៊ន ែដលគូសបញជ កអ់ំពីករេប្តជញ ចតិ្តរបស់ពកួេគ ចរកបនេនឯ 
េគហទពំរ័៖ www.cao-ombudsman.org។ 

ករយិល័យសីុេអអូ បនបន្តជ្រមបជូន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជអពីំករផ្តល់ជនំួយរបស់ខ្លួនដល់ភគី េដើមបែីស្វងរក 
ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ  និង បនជបួជមយួអនកតំ ងៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់
្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងម ៃផទ និង មនទីរេ យែឡកពគីន  
ែដលជែខ បេ ្ត យ្រកសួងេនក្រមតិថន កេ់ខត្ត ែដលរមួមនជ ទិ៍ េខត្តរតនគរិ ីនិង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េនក្រមតិថន ក្់រសុក ឃុ ំនិងភូម។ិ 

ពត័ម៌នលម្អតិបែនថមអំពីករណីេនះ ចរកបនេនឯេគហទំពរ័៖ www.cao-ombudsman.org។ 

 

ពត័ម៌នទនំកទ់នំងែផនក្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់ករយិល័យសីុេអអូ កនុងទ្ីរកុង ៉ សីុនេ ន ឌសីុី៖ 
Emily Horgan 

ទូរស័ពទ៖ +1.202.473.8353 

អុីែមល៖ ehorgan@worldbankgroup.org 

____________________________________________________________________________ 

 
អពំកីរយិល័យសីុេអអូ៖  
ករយិល័យភពអនុេ ម ទ្ីរបកឹ  េ ះ្រ យវ ិ ទ (សីុេអអូ) គឺជយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខឯក ជយរបស់ 

រជវីកមមហរិញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) នងិ ទភីន កង់រធនករវនិេិយគពហុភគី (MIGA) ែដលជ ខែផនក 
វស័ិយឯកជនរបស់្រកុមធនគរពភិពេ ក។ ករយិល័យសីុេអអូ យករណ៍េ យផទ ល់ជូនដល់្របធន្រកុម 
ធនគរពភិពេ ក។ ណត្តកិរងររបស់ករយិល័យសីុេអអូ គេឺធ្វើករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងព្ីរបជពលរដ្ឋ 
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងរបស់ IFC និង MIGA កនុងលកខណៈមយួែដល្របកបេ យភពយុត្តធិម ៌
អពយ្រកឹតយ នងិ មនភព ថ បន កនុងេគលេ េលើកកមពស់លទធផលែផនកសងគម នងិ បរ ិ ថ នជកែ់ស្តង 
េនមូល ្ឋ ន។ 


